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Jtfjonar'n 
I5n gamnrel spilltmano 

60 aar 

For musikelskende bygdefolk 
hervesterpaa, for bønder fra 
Sveiaa, Torvestad, Skaare, Skjold 
osv., lød og lyder navnet 
Fjonar'n omtrent som et klunk 
paa en gammel fele. Saa uadskil
leligt er dette navn fra tonende 
strænge og gamle slaatter. 

Det kan altsaa med god grund 
siges, at navnet har «en meget 
smuk klang» i vore grender. Og 
den samme smukke klang har 
der været i dette navn i næsten 
et halvt aarhundrede. 

Navnet er forresten i sig selv 
musikalsk. Udtalt af en smuk 
stemme lyder det grangivelig 
som «Sang fra strænge»; men sin 
egentlige klangfarve har det dog 
faaet fra ham, som bærer det, hin 
gamle, koselige bygdespille
mand, som idag fylder 60 aar. 
Han staar i virkeligheden som 
en felens sagnfigur for folkebe
vidstheden mangesteds ude paa 
bygden. 

Der er vel i vor omegn faa 
mennesker, som ikke har «haurt 
Fjonar'n». Blandt de ældre er der 
vel neppe nogen. Thi det var saa 
før og er det delvis endnu, at 
Fjonar'n og hans gamle violin 
var uundværlige gjæster overalt, 
hvor glæden samled mennesker 
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i muntert lag. Intet bryllup hav
de den rette stil, uden at 
Fjonar'ns slaatter tonede og jub
lede i gaarde, ingen ungdoms
flok kom rigtig i stemning, før 
hans koglende strøg og løb sang 
gjennem stuen. Da løfted sig det 
lave, sværtede loft, da blegnede 
de unge i spænding og betaget
hed; hverdagsligheden veg, og 
forborgne magter brød frem og 
lagde sit skjær over tingene. 

U de i vore - især forben - saa 
mørke bygder har da Fjonar'n, 
trods sine beskedne kaar, bidra
get meget til at forædle smagen 
og bevare sansen for musik og 
gamle, ægte toner. 

Her skal da gives et lille 
omrids af denne spillemands liv 
og personlighed. -

Endre Hansen Fjon er født 
den 8de november 1840 paa 
gaarden Fjon i Sveiaa. Hans far, 
gaardbruger Hans Eilifsen Fjon, 
var ogsaa en kjendt bygdespille
mand. Moderen, Ragnhild Hans
datter, som sønnen omtaler med 
stor kjærlighed, var meget glad i 
sang og violinspil, og mangfoldi
ge af Endre Fjons smukkeste 
melodier og slaatter har han i 
opvæksten lært af sin moder. 
Hun var i det hele taget et lyst 
og muntert gemyt, og bendes 
sang var da Endres første musi
kalske underholdning, den han 
nu mindes med længsel . 

En af Endres brødre spillede 
ogsaa violin, og en anden var 
trommeslager. 
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Som man ser, var det en meget 
musikalsk slægt, hvis smukkeste 
skud dog skulde blive vor ven, 
Fjonar'n. 

Og det er da ikke stort at 
undres paa, at Endre allerede 
som barn fik violinen og dens 
toner kjær. Han kom ogsaa 
meget snart ind under paavirk
ning fra andre hold. Han 
begyndte i skole ( omgangssko
le), og det traf sig saa heldig, at 
baade lærer og elev elskede 
tonerne og mødtes i interessen 
for violinen. Denne lærer, Tor

geir Haukaas hed han, spillede 
da om kveldene for sin lærenem
me discipel, og da denne snart 
selv begyndte at stryge de skjæl
vende strenge, arbeidede Hau
kaas ham en fele, som altsaa blev 
hans første. Saa spillede da disse 
to vexelvis for hinanden. De 
blev rigtig gode venner og var 
det siden i mange aar. 

Allerede som barn fik da 
Endre ry som spillemand. Da 
han var i sit niende aar, spillede 
han for første gang i bryllup. Det 
var hos hans farbror, Eilif Vikse. 
Og saa er sagt, at da gik springe
ren sprækt over tilje.-

Skjøndt Endres fader selv var 
spillemand, havde han dog 
ingen videre lyst paa, at sønnen 
skulde blive det og opmuntrede 
ham ikke til at søge nogen 
uddannelse for musiken. Den 
gamle vidste nok, at en 
spillemands kaar ikke altid er 
saa glimrende. Han kjøbte dog 
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sønnen en ny violin i Bergen. 
Man ser, at hjærtet og interessen 
har løbet af med ham. 

Det kan nok hænde, at Endre 
blev glad over sin nye fele! -

Gaarden Fjon er vel en af de 
vakreste gaarde i Sveiaa. Den lig
ger ved inderste ende af Old
fjord. Vand og skog og sjø 
omkranser den paa alle kanter. 
Og her var det da, Endre leved 
sine barneaar og modtog sine 
første barndomsindtryk. 

Præsten i Sveiaa paa den tid 
hed Holst. Han var en mand med 
sans og interesse baade for 
musik og anden «ædel aandens 
idræt». Han fik da høre om den
ne gutten, der var saa glad i violi
nen, og saa blev Endre en dag 
buden ind til præsten og skulde 
have sin fele med. Da var han i 
ti-aarsalderen. Han spillede da 
sine smukkeste slaatter for præs
ten, som var meget venlig mod 
ham og roste hans spil. Bagefter 
søgte Holst at paavirke faderen 
og beklagede at saadanne evner 
ingen udvikling skulde faa. 

«Havde jeg bare da faaet lært 
noget!» udbryder Endre, naar 
han nu tænker paa hine dage. 

Saa skulde han da «gaa for 
præsten» men fortsatte dog med 
at spille i brylluper, ogsaa 
medens han «gjekk aa les». Han 
blev dog alligevel nr. l paa kirke
gulvet konfirmationsdagen. Idet
hele kan man nok skjønne, at 
præsten Holst har været en for 
sin tid meget aandsfri mand. 



32 

Endre Fjon har da ikke nydt 
nogen anden undervisning end 
den tarvelige omgangsskoles. 
Hans musikalske læremestre var 
forældrene og hans gamle ven 
omgangsskoleholderen. 

Desuden lærte han af gamle 
Ola Gulhaug og Knud 
Mæland, som begge dyrkede 
violinen og var Endres venner. 

Men anden musikalsk omgang 
har han aldrig havt. Engang havde 
han dog det held hos en 
violinmager i Bergen at mødes 
med . ingen ringere end 
Myllarguten. Denne berømte spil
lemand kom fra et stort og vildt 
bryllup; han var fuld og gal men 
trakterede dog violin-magerens 
instrumenter eftertrykkelig. Han 
saa ud som en liden, meget gam
mel bonde med langt, hvidt haar. 

I de senere aar har Fjon ogsaa 
truffet sammen med Ola 
M ossefin, som han ogsaa har 
spillet sammen med. 

Det turde ikke være usandsyn
lig, at han har modtaget dybere 
indtryk af disse namngjetne spil
lemænd. 

Endre Fjon har ikke været gift. 
Han har hele sit liv været «ung
karl og spillemand» og har aldrig 
havt nogen anden tilbøielighed 
end violinen. Han er ogsaa en af 
de faa her i vore grænder, som 
har holdt feien høit i ære midt i 
trækspiltidens værste skingren i 
vore brylluper og gilder og midt 
i et tiltagende had til violinen, 
dette noble instrument. -
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Fjonar'n er en ægte bonde, 
tænksom og gløgg men kemisk 
fri for affektation og knot og 
anden styggedom. Det gamle 
norske, rolige, troværdige lag lig
ger over hans person og frem
træden, hans skik og sprog, lige
som den norske tonestemning 
farver hans musik, selv naar han 
nødes til at spille fremmede 
melodier og danse. 

Den vakre, gamle spillemand 
er velseet overalt. Han gjør et 
saa ægte og tilforladeligt ind
tryk, er saa naturlig, saa stilfær
dig og beskeden, at det er en 
nydelse at tale med ham. 

Hans beskedenhed er baade 
smuk og pudsig.Taler nogen om 
ham selv og hans kunst, smiler 
han, halvt skjælmsk, halvt und
skyldende og mumler noget om, 
at han er nu bare en gammel 
spillemand, som det ikke er 
værdt at gjøre stort væsen af. Ber 
man ham om at spille, efterkom
mer han ønsket med den største 
elskværdighed - «naar man blot 
vil tage til takke», siger han. 

Men for tonekunsten selv og 
dens store dyrkere har han den 
dybeste beundring, kun mod sig 
selv er han en affeiende kritiker: 
Han har intet lært af musikens 
theorier og har derfor forfeilet 
sit maal, mener han. 

Her har han imidlertid uret. 
Fjonar'n og hans felespil er 
rundne af vor egen jord og er 
ogsaa kommet os tilgode. Vel 
kunde han maaske have naaet 
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meget længere, om han havde 
faaet en god musikalsk uddan
nelse; men da havde han neppe 
frydet gamle og unge paa lands
bygden med sit spil. Og tvilsomt 
er det vel ogsaa, om han havde 
bevaret denne henrivende blød
hed, denne norsk-æventyrlige, 
drømmende klangfarve, denne 
tonernes runde yppighed, som 
er hans spils største charme. 
Han spiller ogsaa halling og 
springer og andre gamle, norske 
slaatter best. Da runger den 
dybe, dulgte troldetone i feien. 

For den frie «naturens» spille-
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mand kan lærdom og theorier, 
«noder» og unoder saa let blive 
snørende regler og hastende 
baand. 

Det oprindelige, æventyret, 
duften vil svinde for kunst og 
virtuositet. -

Endre Fjon har havt det held 
at kunne bevare sin oprindelig
hed og sin ungdom tiltrods for 
de 60 aar. 

Vi tillader os at lykønske ham 
baade med ungdommen og med 
de60! 

Fr. Ø. 

Fridtjof Øvrebø (1871-1927) var en kulturpersonlighet fra Karmsund som 
har satt spor etter seg. På Haugesund Folkebibliotek har han et eget rom 
der boksamlingen hans befinner seg. Han var et skrivende menneske, og 
signaturen Fr. Ø. finner vi igjen i mange av haugesundsavisene. Han skrev 
dikt, naturskildringer, lokalhistoriske avhandlinger. Han var levende opptatt 
av litteratur og historie, særlig arkeologi. I Karmsundposten 8. november 
1900 markerer han spillemannen Endre Fjons 60 årsdag. Ifølge kirkebok for 
Finnås (Sveio) var dette faktisk ett år for seint. Den angir 6. nov. 1839 som 
fødselsdato. 


